
 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TIMIS  

TIMISOARA, STR.LENAU NR.10  

TELEFON 0256494680, FAX 0256494667, 0256221029  

NR. 24.511/18.12.2017 

ANUNT 

 

             Avand in vedere prevederile din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor 

publici, republicata (2) cu modificarile si completarile ulterioare HG nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu 

modificarile si completarile ulterioare, Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, 

organizeaza concurs/examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui 

detinut al urmatoarelor functii publice de executie, dupa cum urmeaza: 

- un inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul Control in sanatate publica-

Compartimentul Inspectia si Controlul Factorilor de risc din mediul de viata si munca 

- un inspector clasa I gradul profesional principal, la Serviciul Control in sanatate publica-

Compartimentul Inspectia si Controlul Factorilor de risc din mediul de viata si munca 

- un consilier clasa I gradul profesional principal, la Biroul contabilitate 

 

CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI DE 

PROMOVARE : 

 

  Dosarele se depun in termen de 20 de zile de la data afisarii  la Directia de Sanatate 

Publica Timis  cu sediul in Timisoara ; 

           Concursul/examenul de promovare va avea loc in data de  17.01.2018 ora 10.00, 

incepand cu proba scrisa,  la sediul DSP Timis din Str.Lenau nr.10.  

 

 

       CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMEN: 

 

La concursul/examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui 

detinut, se pot prezenta functionarii publici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : 

a) au cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care 

promoveaza; 

b) au obtinut cel putin calificativul « bine » la evaluarea anuala a performantelor 

individuale in ultimii 2 ani calendaristici ; 

c) nu au  in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile 

legii. 

 

      DOSARUL DE CONCURS/EXAMEN  CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU: 
 

a) copie a carnetului de muncă si adeverinţa eliberată de Biroul  RUNOS în vederea atestării 

vechimii in gradul profesional din care promoveaza; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani calendaristici;  

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.din HG nr.611/2008 cu modificari si 

completari ulterioare.  

       Dosarele se vor depune la Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare, 

cam.22. 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

 

pentru examenul de promovare in gradul profesional superior si  in gradul profesional 

principal, la Serviciul Control in sanatate publica-Compartimentul Inspectia si 

Controlul Factorilor de risc din mediul de viata si munca 

 

 

-Legea nr.188/1999 (republicata
2) 

privind Statutul functionarilor publici, , cu modificarile si 

completarile ulterioare, MO 365/29.05.2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr. 7/2004,(*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, MO 

525/02.08.2007 cu modificari si completari ulterioare; 

-Ordin MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, MO 550/05.08.2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Constitutia Romaniei, republicata; 

-Legea nr.95/2006 (republicata) privind reforma in domeniul sanatatii,-Titlul I MO 

nr.652/28.08.2015, cu modificarile si completarile ulterioare;  

comisiilor de disciplină, MO nr.768/13.11.2007, cu modificari si completari ulterioare; - 

- HG nr.857/24.08.2011, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din 

domeniul sanatatii publice, MO nr. 621 din 1 septembrie 2011; 

-Legea  nr.458/8.07.2002, (republicata)  privind calitatea apei potabile, cu modificarile si 

completarile ulterioare, MO nr. 875 din 12 decembrie 2011; 

-Ordin  nr.653/25.09.2001, privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare, MO nr. 777 din 5 decembrie 2001; 

-Ordinul MSP nr.824/05.07.2006 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificari si completari, MO nr. 

617 din 18 iulie 2006 

- Ordinul MS nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei, MO nr.127/21.02.2014 

- -Ordinul MS nr.1955/18.10.1995, pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, MO nr59 bis din 22.03.1996 

-Ordonanta de Urgenta nr 27/2002 actualizata privind reglementarea activitatii de solutionare 

a petitiilor MO nr 84/01.02.2002 
 

BIBLIOGRAFIE  

 

pentru examenul de promovare in gradul profesional principal, la Biroul contabilitate 

 

-Legea nr.188/1999 (republicata
2) 

privind Statutul functionarilor publici, , cu modificarile si 

completarile ulterioare, MO 365/29.05.2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr. 7/2004,(*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, MO 

525/02.08.2007 cu modificari si completari ulterioare; 

-Ordin MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, MO 550/05.08.2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Constitutia Romaniei, republicata; 

-LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicata*)contabilitatii nr. 

82/1991*)MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008, 

-LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, MONITORUL OFICIAL nr. 597 

din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare 

 



- ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 

institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 

din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare 

-ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de 

conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 

decembrie 201, cu modificarile si completarile ulterioare  

- ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat* ) pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 

publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 

MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003 

- ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 

preventiv propriu*) MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016  

-LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-

bugetare*)MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015  

- OUG nr.90/2017 – privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor 

acte normative si prorogarea unor termene, MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 7 decembrie 

2017  

- ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 

proprii,MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor 

masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 

internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 septembrie 2013, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

- HOTARIRE   Nr. 841 din 23 octombrie 1995 (*actualizată*) privind procedurile de 

transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice, 

MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 7 noiembrie 1995  

- LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, MONITORUL OFICIAL nr. 390 

din 23 mai 2016, cu modificarile si completarile ulterioare 

- HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 

2016, cu modificarile si completarile ulterioare  

- HOTARARE nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind drepturile si 

obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in 

alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, 

MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006  

- LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicata*)Codul muncii*), MONITORUL OFICIAL 

nr. 345 din 18 mai 2011  

- LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*)privind reforma în domeniul sănătăţii, 

MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015 

- ORDONANTA nr. 70 din 29 august 2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice 

de interes judetean si local, MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 31 august 2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

 

 

 



- ORDONANTA DE URGENTA nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul 

ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre 

autoritatile administratiei publice locale, MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 

2008, cu modificarile si completarile ulterioare  

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii, MONITORUL 

OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010  

-HOTARARE nr. 144 din 23 februarie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Sanatatii, MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

- ORDIN nr. 1.029 din 15 iulie 2010 (*actualizat*) privind aprobarea modelului Contractului 

pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, dupa caz, 

cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii pentru cabinetele cuprinse in structura 

organizatorica a spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, 

MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 20 iulie 2010  

- ORDIN nr. 1.030 din 15 iulie 2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru 

asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor 

dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare 

pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare 

de invatamant, MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 20 iulie 2010, 

- ORDIN nr. 1.031 din 15 iulie 2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru 

desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate de evaluare, 

profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, din fonduri de la 

bugetul de stat si din venituri proprii, derulate de catre spitalele publice din reteaua 

autoritatilor administratiei publice locale, MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 20 iulie 2010, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

- ORDIN nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 

31 martie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare  

- ORDIN nr. 446 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi 

implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice 

acute, MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 - ORDIN nr. 447 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi 

implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor 

critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, MONITORUL OFICIAL 

nr. 245 din 9 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare  

- ORDIN nr. 448 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi 

implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică 

prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne, MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 

aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare 

- ORDIN nr. 449 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi 

implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut 

MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare 

- ORDIN nr. 450 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi 

implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu 

accident vascular cerebral acut, MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- ORDIN nr. 50 din 23 ianuarie 2004 (*actualizat*) privind metodologia de trimitere a unor 

categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 

ianuarie 2004 

- ORDIN nr. 607 din 2 aprilie 2008 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare 

cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de 

familie, MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 15 aprilie 2008  



-ORDIN nr. 994 din 4 iunie 2007 (*actualizat*)privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind 

evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara MONITORUL 

OFICIAL nr. 409 din 19 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare 

-ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice, MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015  

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- ORDIN nr. 35 din 14 ianuarie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare 

la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de 

permanenţă, MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015  

- LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

-OUG nr.91/2017 – modificarea si completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 8 decembrie 

2017  

-LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*)privind asigurarea pentru accidente de muncă 

şi boli profesionale*, MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014  

-LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, MONITORUL OFICIAL 

nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

- HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 (*actualizată*) privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor, MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007 

          

 


